
 

  

 bioforum@bioforum.co.il: ל"או לדוא 80-1393839: אנא מלאו טופס זה ושלחו לפקס
 

   טופס הרשמה
 99689.11: ט"מק  מערכות חימום וקירור תעשייתיות: כנס

  )2102במסגרת כנס ישראנליטיקה )א "מלון דיויד אינטרקונטיננטל ת  :מיקום
 : י באמצעות הדואר או הפקס אל/י  את הפרטים בכתב ברור ושלח/נא מלא 

 .01411נס ציונה , 4104. ד.ת ,עפארק המד, מ"בע ומימרכז ידע יש – ביופורום: מזכירות הכינוס
  naama@bioforum.co.il  0000100-10 :פקס 0000101-10 :6טל

318 ₪  נא לסמן /8929/24 'ג השתתפות ביום     /8929/25' ד שתתפות ביוםה          

 

   ______________________(חובה) פ.ח __________________________________________:ארגון 2 שם החברה 

 

 
 

 ___________________ ________________________: תפקיד    _____________________________ :שם המזמין

 

   -         :פקס          -         :שירי' טל

 

 __________________ @_________ ________: e-mail   -         :            נייד' טל

  :(נא למלא גם בעברית וגם באנגלית) 9 ת2ףמשתת

 _________________ @ _________________________________: e-mail____________________________.ז.ת
 

 _________________________: מחלקה_______   ____________________: תפקיד___ _____________________ :באנגליתשם 
 

 _________________________: מחלקה __ __________________________: תפקיד___ _____________________: בעבריתשם 

  :(נא למלא גם בעברית וגם באנגלית) / ת2ףמשתת 

 _________________@__________________________________: e-mail____________________________.ז.ת

 
 _________________________: מחלקה_______   ____________________: תפקיד___ _____________________: באנגליתשם 

 
 _________________________: מחלקה____  ________________________: תפקיד___ _____________________: בעבריתשם 

 

 
 .  מ"המחירים כוללים מע

 

 .רים וכיבוד בהפסקותארוחת צה, מקבץ עזרים מקצועים, ערכת משתתף, חומר הכנס, תיק :רישום כולליםהדמי 

 
 מ"בע מרכז ידע יישומי –ביופורום : ת בהמחאה לפקודת2אני משלם           

 (נא הקף)אמריקן אקספרס   /   מסטרקארד  /  ישראכרט  /  ויזה  ת בכרטיס אשראי   2אני משלם           

 ₪                                                       מ"כ לתשלום כולל מע"סה      

            שם בעל הכרטיס                                                                                       הכרטיס' מס

                                                      תעודת זהות של בעל הכרטיס                   בתוקף עד

   תאריך                    חתימה

   קיימת אפשרות להרשם באמצעות גופים ומוסדות המשלמים כנגד חשבונית,  
 .'מ"בע מרכז ידע יישומי -ביופורום 'הסדר עם ייבות תתקבל רק מחברות שיש להן התח     

   ונית מס תשלח בסמוך למועד הכינוסחשב, םוקבלה תשלח עם קבלת התשל. 

   יגבה התשלום ביום הכינוס ,לפני מועד הכינוס ולא' מ"בע מרכז ידע יישומי –ביופורום 'אל  על התשלום להגיע. 
 .לאחר תאריך זה לא ינתן החזר כספי .מהתשלום 01%החזר כספי ינתן למעט דמי ביטול בסך , 00/10/2102 -ניתן לבטל  השתתפות עד ה

 .ביטולים יתקבלו רק בכתב

 ___________________: חותמת החברה   _______________ : חתימה    ____________: תאריך

      :מיקוד _________________: עיר_____ : 'מס____________________ : רחוב :כתובת

   -         נייד' טל          -          :ישיר' טל

   -         נייד' טל          -          :ישיר' טל
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